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GTX-20B
Portable bluetooth speaker

De HipBox ™ is een unieke portable bluetooth luidspreker waarmee u overal en altijd van
uw favoriete muziek kunt genieten. Door gebruik te maken geavanceerde technologie
biedt de HipBox ™ high performance geluid in een compact en draagbaar apparaat. De
speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen muziekbronnen aansluitmogelijkheden
zijn ondere andere Bluetooth, MP3-spelers, smartphones, laptops, iPads, iPhones, iPods,
USB-stuurprogramma's en SD-kaarten.

Kenmerken:
• Bluetooth-connectiviteit met behulp van A2DP technologie
• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops
• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren.
• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren
• Compact, modern en ultra dun ontwerp
• Krachtig en zuiver geluid

Meegeleverde accessoires: Draagtas, Audiokabel, USB kabel voor opladen

Specificaties:
• Bluetooth communicatie bereik maximaal 8 meter

• Vermogen: USB DC 5V/100 mA
• Uitgangsvermogen 3W + 3W
• Frequentie 100Hz – 20 Khz
• S/N ratio 70 DB
• Meegeleverde accessoires: Draagtas, Audiokabel, USB kabel voor opladen

• Afmeting : 21,7 x 6,8 x 4,0 cm (B x D x H)
• Gewicht : 650 gram
• EAN code : 7290102078518
• Verpakkingseenheid : 20 stuks
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   QBT-340 
Portable bluetooth speaker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pure Acoustics QBT-340 HipBox ™ is een elegante portable bluetooth luidspreker 

waarmee u overal en altijd van uw favoriete muziek kunt genieten. Door gebruik te 

maken van geavanceerde technologie biedt de HipBox ™ high performance geluid in een 

compact en draagbaar apparaat. De speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen 

muziekbronnen aansluitmogelijkheden zijn onder andere Bluetooth, MP3-spelers, 

smartphones, laptops, iPads, iPhones, iPods, USB-stuurprogramma's en SD-kaarten. 

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit met behulp van A2DP technologie  

• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops  

• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren. 

• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren 

• Bluetooh conferencing met microfoon / luidspreker-functie 

• Compact, modern en ultra dun ontwerp  

• krachtig en zuiver geluid 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik maximaal 8 meter 

• Vermogen: USB DC 5V/100 mA, uitgangsvermogen 3W + 3W   

• Frequentie 100Hz – 20 Khz, S/N ratio 70 DB 

• Meegeleverde accessoires: Draagtas, Audiokabel, USB 2.0 kabel voor 

opladen 

   

• Afmeting    : 26,0 x5,0 x 4,0 cm (B x D x H) 

• Gewicht    :  

• EAN code   : 7290102078462 

• Verpakkingseenheid  : 1 stuks 
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Hipbox mini
Portable bluetooth speaker met radio

De HipBox-mini ™ is een unieke portable bluetooth luidspreker waarmee u overal en altijd van
uw favoriete muziek kunt genieten. Door gebruik te maken geavanceerde technologie biedt de
HipBox-mini ™ high performance geluid in een compact en draagbaar apparaat. Deze speaker
heeft ook een radio functie. Naast het streamen van muziek via bluetooth kunt u ook naar de
FM radio luisteren met de Hipbox Mini. Kortom klein van formaat maar groot in prestatie.

Kenmerken:
• Bluetooth-connectiviteit
• FM Radio
• Micro SD kaart aansluiting.
• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops
• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 4 uur muziek luisteren.
• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren
• Compact, modern en ultra dun ontwerp
• Krachtig en zuiver geluid

Meegeleverde accessoires:
• Audiokabel, USB kabel voor opladen

Specificaties:
• Bluetooth communicatie bereik maximaal 9 meter

• Vermogen:
• Uitgangsvermogen 3W + 3W Afmeting : 14,6 x 5,5 x 6,0 cm (BxDxH)
• Frequentie 100Hz – 20 Khz EAN code :
• S/N ratio 70 DB VPE : 1 stuks
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          Halo   
Powerful, draadloze portable bluetooth speaker 

 

Deze Halo design bluetooth speaker is leverbaar in een drietal kleuren; zwart, wit en 

rood. Het betreft een unieke portable bluetooth luidspreker en door de oplaadbare 

batterij kunt u overal en altijd van uw favoriete muziek genieten. Door gebruik te maken 

geavanceerde technologie biedt de Halo high performance geluid in een compacte en 

fraai vormgegeven speaker.  

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit met behulp van A2DP technologie  

• Universele 3.5” mm ingang voor aansluiting van tablets, smartphones en laptops  

• Oplaadbare lithium-ion batterij geeft de mogelijkheid tot 8 uur muziek luisteren. 

• Snelle, gemakkelijke en eenvoudige bediening met duidelijke knop indicatoren  

• Krachtig en zuiver geluid 

Meegeleverde accessoires: USB kabel voor opladen 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik maximaal 8 meter 

• Vermogen: USB DC 5V/100 mA 

• Uitgangsvermogen 10W   

• Oplaadbare batterij 1200 Mah 

• Frequentie 65Hz – 20 Khz   

• S/N ratio 79 DB 

   

• Afmeting    :                       cm (BxDx H) 

• Gewicht    :                       gram 

• EAN code   : 7290108261202 (rood) 

                                   : 7290108261233 (zwart) 

                                   : 7290108261226 (wit)    

• Verpakkingseenheid  : 6 stuks 
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MTX-460
2.1 Bluetooth Speaker Systeem

Met de stijlvolle Pure Acoustics MTX-460 haalt u een krachtige 2.1 subwoofer
speakersysteem in huis. Dankzij de bluetooth-technologie kunt u, uw muziek vanaf uw
pc, tablet of smartphone naar dit systeem streamen. De handige master control unit
zorgt ervoor dat u eenvoudig het volume kunt regelen. Op dit MTX460 speakersysteem
kan een hoofdtelefoon, en extern audio apparaat aangesloten worden. Dankzij de
krachtige speakers en de subwoofer verspreid je het geluid gelijkmatig door de ruimte.
Kortom een perfect geluidssysteem voor gebruik bij het afspelen van je favoriete games
en muziek.

Specificaties
• Bluetooth ( 10mtr bereik )
• Master control unit
• RCA, USB en AUX aansluiting
• Hoofdtelefoon aansluiting
• krachtige 6.5” subwoofer
• Uitgangsvermogen 60W
• Frequentie 40Hz – 20kHz
• Gevoeligheid 80dB +/- 3dB
• Impedantie 4Ω 

• Afmetingen : Subwoofer: 15,0 x 23,0 x 16,0cm (B x D x H
• : Speaker:6,0 x 5,0x 15,0cm (B x D x H)
• Gewicht : 2,8 kg
• EAN code : 7290108261196
• Verpakkingseenheid : stuks
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DJ PRO 265
Boombox met DJ wheel

Speel de DJ met de Pure Acoustics DJ Pro 265. Deze boombox met DJ wheel is de
musthave voor elk “party animal”. Via bluetooth, AUX en de twee USB aansluitingen,
mixt u alle mogelijke muziek met elkaar. Het bedieningspaneel beschikt over grote
bedieningsknoppen en een DJ wheel om zo eenvoudig te switchen. De DJ Pro 265 heeft
een krachtig vermogen (200 Watt) en is dankzij de meegeleverde afstandsbediening
eenvoudig vanuit uw luie stoel te bedienen De meegeleverde draadloze microfoon en de
ingebouwde disco verlichting zorgt ervoor dat het een echt feest wordt.

Specificaties:

• FM Radio
• Bluetooth V4.0
• Dubbele USB aansluiting
• AUX aansluiting
• Microfoon aansluiting met volume en echo functie
• Gitaar aansluiting
• 2 LED Disco Woofers
• Toonregelaar
• Scratch wheel met 5 speciale DJ geluidseffecten en volumeregelaar
• Uitgangsvermogen 200W
• Frequentie 20Hz – 20kHz+/-3dB
• Gevoeligheid 89dB +/- 3dB
• Woofer 6,5” x 2 / Tweeter 1,0” x 2

• Afmetingen : 58,0 x 33,1,0 x 34,5 cm (B x D x H)
• Gewicht : 10,3 kg
• EAN code : 7290108262216
• Verpakkingseenheid : 1 stuks
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                 DJ PARTY MASTER 
                       Semi-professional DJ systeem  

  

 
 

Met deze verrijdbare Pure Acoustics DJ party master kan het feest pas echt beginnen. Dit 

semi professional DJ systeem, beschikt over een 2 kanaals ingang beiden met een eigen 

LED-scherm, volumeregelaar en CUE functie. Via bluetooth streamt u eenvoudig uw 

favoriete muziek naar de DJ Party Master. Via de RCA, AUX, USB of SD aansluiting mixt u 

eenvoudig alle beschikbare muziek. Grote bedieningsknoppen zorgen voor eenvoudig 

bedieningsgemak. En dankzij de special effects met licht en geluid wordt het feest 

helemaal compleet.  

 

Specificaties: 

 

• 2 kanaals ingang beiden met eigen LED-scherm, volumeregelaar en CUE functie 

• Bluetooth V2.1 ( 10m bereik ) 

• FM Radio 

• 2 x RCA,AUX, USB en SD aansluitingen  

• Uitgangsvermogen 400 watt  

• Eenvoudige “Plug & Play”-interface 

• XLR microfoon aansluiting & Hoofdtelefoon aansluiting  

• 8 geluidseffecten  

• 2 x LED Disco Woofers 

• Toonregelaar  

• Frequentie: 20Hz-20kHz  3dB 

• Gevoeligheid: 89dB + 3dB 

• Woofer grootte: 2x 6.5”  

• Tweeter:  2x 1”  

 

• Afmeting  : 38,0 x 40,0 x 97,0 cm (BxDxH) 

• Gewicht  : 22 kg  

• EAN code   : 7290108262414 
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                                        MCP-50 
Portable bluetooth entertainment systeem 

 
 

Geniet van de kwaliteiten van een professionele speaker met het grote voordeel dat deze 

door de het kleine formaat en de rubberhandgreep en/of schouderriem makkelijk mee te 

nemen is. Ideaal voor onder andere Karaoke feesten, geven van presentaties, gebruik op 

het strand, op de boot of waar dan ook. Neem uw muziek overal mee naar toe!! 

 

De speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen muziekbronnen, zoals Bluetooth, 

MP3-spelers, smartphones, iPads, iPhones, iPods. Apparaat is uitgerust met een SD 

kaartslot evenals een USB-poort 

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit  

• Oplaadbare batterij geeft de mogelijkheid tot 10 uur muziek luisteren. 

• Audio output, voor de mogelijkheid een extra speaker te koppelen 

• Mogelijkheid voor het aansluiten van 2 microfoons, met afzonderlijke volumeregeling 

• krachtig en professioneel geluid. 

 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik 8 meter 

• RMS vermogen 30 watt  / 130 watt max.  

• Woofer 8” / Tweeter 3”    

• Frequentie 20Hz – 22 Khz   

• S/N ratio 85 DB  

• Netvoeding AC 230V~50Hz   

• Meegeleverde accessoires: Handige schouderriem en 

1 draadloze microfoon 

    

 

• Afmeting : 25,5 x 25,5 x 12,5 cm (B x D x H) 

• Gewicht  : 4,45 kilogram 

• EAN code :  

• Verpakkingseenheid : 4 stuks 
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                        MCP-100 
                       Portable bluetooth entertainment systeem 

 
 

 

Geniet van de kwaliteiten van een professionele speaker met het grote voordeel dat deze 

trolley speaker makkelijk mee te nemen is. Ideaal voor onder andere Karaoke feesten, 

geven van presentaties, gebruik op het strand, op de boot of waar dan ook. Neem uw 

muziek overal mee naar toe!! De speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen 

muziekbronnen, zoals Bluetooth, MP3-spelers, smartphones, iPads, iPhones, iPods. 

Apparaat is uitgerust met een SD kaartslot evenals een USB-poort 

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit en professionele Karaoke functie 

• Oplaadbare batterij; tot 10  uur muziek luisteren. 

• Audio output, voor de mogelijkheid een extra speaker te koppelen 

• Mogelijkheid voor het aansluiten van 2 microfoons en een gitaar 

• krachtig en professioneel geluid. 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik 8 meter 

• RMS vermogen 45 watt  / 150 watt max. vermogen 

• Woofer 8” / Tweeter 3”    

• Frequentie 20Hz – 22 Khz  

• S/N ratio 85 DB 

• Meegeleverde accessoires 1 draadloze en 1 bedrade microfoon  

• Netvoeding AC 230V~50Hz   

 

 

• Afmeting  : 28,5 x 26,0 x 47,0 cm (B x D x H) 

• Gewicht  : 8,5 kilogram 

• EAN code :  

• Verpakkingseenheid : 2 stuks 



 

 Cannenburgerweg 63 A3 
1244 RH  Ankeveen 

T:   +31 (0)35 6561964 
E:   info@gizmo-retail.nl 
W:   www.gizmo-retail.nl 

 

                      PMW-1212 
Portable bluetooth entertainment systeem met opname functie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Geniet van de kwaliteiten van een professionele speaker met het grote voordeel dat deze 

verrijdbaar is. Ideaal voor feesten en partijen, seminars, presentaties, en gebruik op 

strand, op de boot of waar dan ook. Neem uw muziek overal mee naar toe!! 

 

De speaker is eenvoudig aan te sluiten op de diversen muziekbronnen, zoals MP3-

spelers, smartphones, iPads, iPhones en iPods. Het apparaat is uitgerust met een SD 

kaartslot evenals een USB aansluiting. 

 

Kenmerken:  

• Bluetooth-connectiviteit A2DP 

• FM-radio 

• LCD display, digitale weergave van de instellingen (equalizer, muziekbestanden etc.) 

• Digitale recorder, directe opname van elk verbonden bluetooth apparaat op USB 

• Oplaadbare batterij geeft de mogelijkheid tot 3,5 uur muziek luisteren. 

• Mogelijkheid voor het aansluiten van 2 microfoons, met afzonderlijke volumeregeling 

• Krachtig en professioneel geluid. 

 

 

Specificaties: 

• Bluetooth communicatie bereik 8 meter 

• RMS vermogen 80 watt  / 200 watt max. vermogen 

• Woofer 12” / Tweeter 1”    

• Frequentie 20Hz – 22 Khz   

• S/N ratio 150 DB  

•   Netvoeding: AC 230V~50Hz  DCV: 12V  

   

 

• Afmeting 33,0 x 36,0 x 57,0 cm (B x D x H) 

• Gewicht :  12,5 kilogram 

• EAN code : 7290102076468 

• Verpakkingseenheid : 1 stuks 
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MKV - 200 
Dynamische microfoon 

                        
 

 

 

 

De Pure Acoustics MKV- 200 microfoon is een stevige microfoon welke te gebruiken is 

met vele Pure Acoustics producten. De meegeleverde 5 meter XLR kabel met vergulde 

plug zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid.  

 

Specificaties 

 

• 5 meter XLR kabel 

• Ergonomisch rubber design 

• Vergulden plug 

• Frequentie  80Hz – 11kHz 

• Gevoeligheid  72dB +/- 3dB  

• Impedantie  620Ω +/- 3dB 

 

• Afmetingen  : 4,0 x 4,0 x 21,0cm (B x D x H)                                 :  

• Gewicht    : 100 gr  

• EAN code   : 7290102076345 

• Verpakkingseenheid      : 25 stuks  

 

 


